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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP: Asielzoekers dan wel migranten op de Braakman
TOELICHTING:
Uit eigen bron - anders dan die van gemeentewege - heb ik horen verluiden dat de
Braakman met asielzoekers gaat worden bevolkt en wel op het A-veld met hek. Het zou
voornamelijk om asielzoekers uit Syrië gaan, zodat mijn inlichtingenbrief van 5 november jl.
onverminderd toepasselijk is. Omdat ondergetekende zich niet - net als de raadsleden in
Sluis - wil laten muilkorven, zal ik de Presidiumvergadering van morgen, donderdag 12
november 2015 niet bezoeken. Ik neem aan dat u dat kunt begrijpen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Waar bestaat deze groep uit?
Gespecificeerd naar aantallen
gezinnen, ongehuwde mannen en
gehuwde mannen die nog hun bruid
of naar Nederlandse maatstaven hun
veel te jonge bruid nog moeten laten
overkomen?
Opvang zou alleen voor de
wintermaanden zijn. Klopt dat?
Gaat u nog na of het om echte of
economische vluchtelingen gaat?

1

De samenstelling van de groep die uiteindelijk
wordt geplaatst is een verantwoordelijkheid van
het COA.

2

Nee.

3

Het IND is verantwoordelijk voor de screening
van vluchtelingen en dient er zorg voor te
dragen dat economische vluchtelingen niet in
de opvang terecht komen. Wij hebben het COA
verzocht er zorg voor te dragen, dat de
vluchtelingen zijn gescreend qua gezondheid,
herkomst en veiligheid.

Op welke wijze bent u bij dit geheel
betrokken?

4

Wij verwijzen u hiervoor naar de mededeling in
de raadsvergadering van 12 november jl.

2
3

4

Datum vragen: 11 november 2015

Datum antwoorden: 17 november 2015
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

F.M.L. Lauret RA
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J.A.H. Lonink

